Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
20. neděle v mezidobí 20. srpna 2017
Liturgie slova 20. neděle v mezidobí - vstupní antifona: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř
na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.
1.čtení. Iz 56,1.6-7 * Cizince přivedu na svou svatou horu.
Žalm: Žl 67 * Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2.čtení:Řím 11, 13-15. 29-32* Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné.
Evang: Mt 15,21-28 * Ženo, jak veliká je tvá víra! Nejde jen o to, že evangelium plasticky
ukazuje, že i pohané mají šanci. Jde o víru. Předmětem víry této ženy není splnění jejího
přání. Ona věří především Ježíši, vnímá jeho poslání, určené ve prospěch všech potřebných.
BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. SRPNA 2017
NEDĚLE 20. srpna
Soběchleby
7:45 za + Anežku a Jaroslava Otáhalovi, ž. a + rod.
20. neděle v mezidobí Paršovice
9:15 za + Antonína Kroutila, 2 + rodiče, dar zdraví
Blazice
10:45 za farníky
pondělí 21. srpna
Soběchleby 18:00 za Dr. Františka Juráně, 2+rodiče a dar
zdraví
úterý 22. srpna
Opatovice
8:00 za + rodiče Pavlovy, dceru, zetě, ž. r. a d.
v oč.
středa 23. srpna
Paršovice
9:00 mše sv. za eucharistickou úctu ve farnosti
adorační den
Paršovice
17:00 za + Vlad. Mašianě, sourozence, živ. a+ rod.
čtvrtek 24. srpna
Blazice
17:00 za + manžele Šoustalovy, Koláčkovy ž. a + rod.
pátek 25. srpna
Soběchleby
7:45 mše sv. - volná intence
sobota 26. srpna
Opatovice
16:00 za + Josefa Sehnálka, ž. r.; d. oč. a
šťast.h.smrti
NEDĚLE 27. srpna
Soběchleby
7:45 za + manž. Jandovy, syna, vnuka a živ. rod.
21. neděle v mezidobí Paršovice
9:15 za farníky
Blazice
10:45 za ž. a + r. Vaňkovu a Šotlíkovu
Svátky: 21.8. pam. sv. Pia X., papeže, 22. 8. P. Marie Královny, 24. 8. pam. sv.
Bartoloměje.
Bohoslužby ve farnosti budou v neděli pravidelně v uvedeném čase, ve všední dny
můžou být z různých důvodů, které budou vždy oznámeny změny
v čase i datu bohoslužeb.
Adorační den ve farním kostele v Paršovicích ve středu 23.
srpna 2017
9:00 - mše sv. na zahájení adoračního dne
15:00 - společná modlitba korunky Božího milosrdenství
17:00 - společné ukončení adorace a mše sv.
Při adoraci se předpokládá taková účast lidu, aby se pokryla
minimální stanovená doba denní adorace, tj. šest hodin. Kde je to

možné, mají být adorace od půlnoci do půlnoci. Adorace je pro farnost školou modlitby a
příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a
vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní obnově našich farností, diecéze a
společnosti. Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři. Zapište se na
adorační služby přes den. Ať každý farník přijde aspoň půl hodiny adorovat.
POUŤ RODIN NA SV. HOSTÝNĚ v sobotu 26. srpna 2017. Přijďte poděkovat Matce
Boží za její ochranu o prázdninách a prosit o milosti pro školní rok. Mši svatou celebruje
arcibiskup Jan Graubner. * Mše svatá začne v 10:15 hodin na venkovním pódiu, zpěvem a
hudbou ji doprovodí Děcka ze Skoronic. Další program nabídne koncert scholy ze Skoronic,
přednášku MUDr. Jitky Krausové, Loutkové divadlo pro děti, hry a soutěže, skákací hrad,
autorské čtení Magdy Strejčkové nebo růženec pro seniory. Pouť zakončí v 15:30 svátostné
požehnání.
Společenství živého růžence - živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline
Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17
letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu
života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl
svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“. Společenství
získalo misijní rozměr. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu.
Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný,
bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě
jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se
tak denně pomodlí celý růženec. Chceme v Soběchlebích obnovit aspoň jednu růži, jejíchž
členové se zavážou k modlitbě desátku denně. Každou první sobotu bude v Soběchlebích
za živé a zemřelé členy sloužena mše sv. Prosím zájemce o členství ať se napíší na papír
v kostele.
CO MÁ KAŽDÝ KATOLÍK ZNÁT A ZACHOVÁVAT: PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ
1./ O NEDĚLÍCH A ZASVĚCENÝCH SVÁTCÍCH SE ÚČASTNIT MŠE SVATÉ A
ZACHOVAT PRACOVNÍ KLID. Zasvěcené svátky církve v ČR: Slavnost Narození Páně
(25. prosince) Slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. ledna). Církev doporučuje stejně
slavit také zasvěcené svátky celé církve: Zjevení Páně (6. ledna), Nanebevstoupení
Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněného Početí P. Marie (8. prosince), Nanebevzetí P. Marie
(15. srpna), sv. Josefa (19. března), sv. Petra a Pavla, apoštolů (29. června), Všech svatých
(1. listopadu). Navíc v naší zemi: sv. Cyrila, a Metoděje, (5. července), sv. Václava,
mučedníka (28. září).
2. VYZPOVÍDAT SE ZE SVÝCH HŘÍCHŮ ALESPOŇ JEDNOU ZA ROK.
3. PŘIJMOUT SVÁTOST OLTÁŘNÍ ALESPOŇ VE VELIKONOČNÍ DOBĚ. Splněním
těchto dvou bodů se dostojí zákonu. Církev doporučuje, aby věřící přijímali Tělo Páně co
nejčastěji a pravidelně konali svátost smíření; dopustí-li se těžkého hříchu, aby ihned
obnovili přátelství s Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali.
4. KONAT POKÁNÍ A VYJADŘOVAT TO I KAJÍCÍMI SKUTKY. Zdržovat se od požívání
masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. Kající skutky jsou: sebezápor – např.
odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec),
vyřídit nepříjemné záležitosti; skutky zbožnosti: např. účast na bohoslužbě, modlitba,
duchovní četba, studium křesťanské nauky; skutky lásky: služba bližním, občanskému i
církevnímu společenství.
Dobou pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního usebrání a kajících skutků

usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovou křestního vyznání při
slavnosti Vzkříšení. Vlastním dnem pokání a kajících skutků je každý pátek, není-li slavnost.
Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a najíst se
jen jednou za den dosyta (závazné od 18 do 60 let). Před přijímáním Těla Kristova je
eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst
neporušují.
5. PŘISPÍVAT CÍRKVI NA JEJÍ POTŘEBY. Hmotně se podílet na svátostném a charitním
díle církve.

Kontakt na faráře P. Josefa Červenku – 731621105, email: farasobechleby@seznam.cz

